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LONDRES, 19-0 gabinete (r sncês apoiou a proposta bri- rtânica de levantar as sancções contra a Italia. Consider a-se como I

certo, que a oposição em Genebra será quasi negligivel, porque é
quasi garantido que as pequenas ententes dos Balkans assim como

diversas outras seguirão o exemplo da França e Inglaterra. Espera-se
que os.coment�rio� a�êrca da propoda para0 kvamento das san-I.���������H�_�.����������������������������������������
ções se)aC'TI

muito limitados. A '\tfO�Z O,�.:;) POVO Sem quaisquerom certeza, sómente pelos delegados de alguns paizes neu- "'1

tros europeus, e possivelmente pelo da Africa do Sul.

T
ligações politicas.
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o
em -Jerusalem

'BrasileirosESCOL � ACTIV i\

É iSSO? persegui-
sr. o aparelhamento escolar,

ra g re@a depois das grandes, demora
ATENAS� 19 _ Interrogado

das se custosas �eform�s por

RIO 19 U
.

d
.

I h' d' 'I
. " . I que passou a instrução em

,
-- m matutino esta capital, 0Je, IZ que está I oe a Imprensa estrangeira, o pn- E tad 'h LONDRES. 1 9 - Sabe-se que o sr. Regis de Oli-

seguramente informado que até dezembro próxi-no será laceada a! �eiro ministro areg(} general Me' n.odsso SI aao, meJ\ orou con-
, �

I
J SI crave mente s nossas veira, embaixador do Brasil neste país, de conformidade

candidatura do sr. Artur de Souza Costa, atual ministro da Fazenda' taxas, declarou que os rumores las tê I"
1:'

t' esco as em 10JI' ou ro aspe com a atitude seguida pelos representantes diplornaticos
á presidencia da Republica na sucessão do sr. Getulio Vargas. segundo os quais era inte ição do t' T d

'

d -'. I. ,

�

O
.

di
..

l' -

' "

d'
C o. u O ITIU ou. O mesll e e de diversos países que têm filhos residentes em jerusa-

mesmo matutmo lZ que os Jornais pau istas emprestarão governo g"ego mstrtuir 'uma ita-
I I

.

t :em, fez ha al�l!i1s dias ao -Foreign Oífice, pelas vias
. . Ierid did R" J - I d

. , O a uno. sso Impor a num •
v

v "

o seu apoio a re

erfil
a can I atura e montarão no 1.0 um vesperti- dura dsa� codmp etamen� esutur-

progresso crescente do ai vel usuais, um pedido no sentido de que sejam socorridos
no para o mesmo m.

I'
os e un arnentos. a questão .

t I � I I d varios brasileiros que se acham em apuros COITI os
A

. .

d d 'dO . l d O d I G" I'
11 e ectua e mora as ge-

nuncia-se am a que uma possante estação e ra 10 sera os ar ane os, a recta e a .a- -

d arabes.
d d da da can.ii d 'T'

" raçoes que se suce em.
encarrega a a propagan a da candidatura Souza com todos os apa�. a da urquia e apoiare o PQW T t Ih

---------

d ] blicid d
.

d
' I d d' f'

an O me ar.

G Iratos e uma granue pu ICi a t� organiza a para o espetáculo o to e vista urco na con erencia �,{, .

rave e /","P OS a'-oI - d f id d' J d �I\ AG'
. lVlas,-e sempre assim: um w

ançamento e sustentação a re en a canr natura.
.

e iViOlltreux, tecia aceita
I d

.

a proposta da Turquia, mais acre-
mas, ou, me 110r, o a agio

Ndita que a iniciativa para um
da regra sem excepção-nem em i tero i

b tlll!ll M d' deverá
todas as professoras têm I

rnO II3' pacto no • e rterraneo evera ser
I d.

. iii·· .&" ltJIj I acompan \..1 o, como devem,13 .

'l't," tornada pelas grandes potencias.
O general Metaxas declarou que

a nova fórma de ensino, a NITEROI, 18-Uma explosão de graves consequencias
colocaria e311 decisão nas mãos

Escola Ativa, tão elogiada verificou-se na Farmacia Morai�, desta capital. O pratico de farma·

da Sociedade de Genebra. quão útil, nos tempos que' cia lrineu Campista, que manipulava uma receita no Íaboratorio, por

f�1 onu ;- n en o em me- corre�" '.
ocasião da ,expl?�ão, morreu .quasi in�ta{)tar.�amente. A políci� cleie-

',., d l':.'\. J ' Q. V
Assim e que, professoras ve o propnetano da Farma':la, DarcI Morais, para esclarecimento.

rncr-ia O n�,1 orge ha flue não se adaptaram
L0ND '(ES, 18 - Com o in totum a êsse modernis

d''ilativ<_ de 5 mil libras da dire- simo eduoacional, e fazem

LONDRES, 19 - A legaçã : da Etiopia em Londres torra do Banco da laglateua, a das menores e mais simples
distribuiu uma declaração informando que o Negus recc- lista PIÓ monumente nacional em questões, verdadeiros cava-

bera ôntem, por via postal, informes de que o govêrno memoria do rei Jorge V sobe ago- los de batalha e procuram, BELO HORIZONTE, 19

da Abissínia está constituido sob a regencia do sr. Bitwo-1 ra a 85.000 libras. 50 CIO do com as suas impertinencias e -Continúa firmando-se, ca- RIO, 20-,-Ao Banco do Bra

ded Walda Tsétdik e funciona em Gore, na Etiópia OCi-1 din�eir''),subsc:ito na: listas popu- prey�nções despertareT no da vez mais, a vitória obti- ����o�:t�;li��:�1 fo�:e Fazenda

dental. lares sera destinado a remodela- espírito dos alunos-flor em da pelo Partido Progressista tomad.i

Acrescenta o informe que continuam mobilizadas as I ção de praças de esportes e diver- formação sem a definitiva co- nas eleições municipais re- em consideração o telegrama e'1l

tropas favoraveis ao imperador Hailé Selassié 1. J sões. loração e o definitivo per- centemente realizadas neste que a Associação do Co-ner io

íume-> uma antipatia, uma Estado. de Varegi,tas da cidade do Livra-

revolta íntima, uma rebeldía O Partido Republicano Mi. mt'nto, [�io Grande jo Sul, espõ"!
i:1fantil. neiro, até agora, só venceu a situação d:) comercio local devi-

E apontamos um caso, re� 110 municipio de Viçosa, do á falta de moeda divisionaria,

cente, de uma professora que terra do sr, Artur Bernar- tendo o diretor do Expediente e

obrigou um aluno a voltar des.] do Pessoal do T�ouro Nacional

para casa, porque faltava ao
transmitido á Caixa de Amortiza-

liVf" em uso uma folha. ção o mesmo pedido, afim de se-

Isso é Escola Activa?!.., A I d
rem t?:nadas as providencias ne-

Indagar do aluno si esta-' cança O cessarIas.

va ao alcance da bolsa de. pe fO A imaO'em de Cristo
seu pa.i: a aquisição ,deym ,gUIndaste ns.s es�olas pernam-
novo livro? Procurou Sindicar bSHANGHAI, 18 - A invasão da provincia de Hunan !)elas forças sob o co-
si, no momento, podia o ge- RIO, 20-Um grave acidente, ucanas.,

mando do general Li-Tsung-Jen, na sua avançada contra o p0der centra!, acaba de ser nitor dêsse aluno desvíar do ocorrêra ante-ontem, na estação RECIFE, 19- FOI recebido
assinalada pelas primeiras escaramuças com as tropas do norte, segundo consta dos

seu orçamento é um (áto- de Ewl a lck da Câmara. COGl alegria pdas normalistas desta

despachos hoje .recebidos.
'. Ao , ,

a quantía necessária par� Quando procedia ao encarrilha- c.apital o áto �o governo d_;f;:;-

.

Shanghal acompanha �tenlamente o des.enrolar dos sucessos,. embora SelJ} �?der êsse fim? mento de um carro de carga, e rl11do o requenmento por elas for'

a�t�l�r .em Joda a s�a ext�n�ao as cons�g�encIa� da lu;a �ue âe ��l. trav�, . q��k Ja
se

[ Qual, tratou de mandar o guindéls1e de <;erviço, plocedent� :nulado. pera �ue [ôsse ap;nta a

fe:l ra"banldo sedgunK o os �n armes hredce 1 oSfen re as rop�s .e. i1!a�g al-� 1� e tas aluno para casa, prejudicarj- da estaçã,') Santos Dumont, em Imagem de CrISto na Escola NOl-

orças re e es o wangsl, empen a as em' orçar uma resíste:lCla mais energlca coa ra dG- manobra, apanhou com uma cor-
mi'.l e lias escolas pública, cio

a penetração imperialista dos J'aponêses nas terras dJ ex-Celeste Imperio. �

o.
., Estado.

F !'>s f t rente a cabeça do engenheiro Ro-
As previsões de ôntem do� observadl'lres da situação cO:1Íirmaral11-se ap.:::re lte,. .S:3\.: pequeninos a ,os, que ----------�---

� u I d t f cha Freire, que chefiava o servi- A tmente no que diz respeito ao divorc:o entre os dirigentes das duas provincias dD Su-I a�
rnu a os �e, rans,�rl1lam U rne (') a rn

doeste em seus plano" de (�ampanlla.
amda n,.o adagIO que dIz que ço.Aquele engenheiro com a pan- .

t'" .

d
-

h d f <:ada ficou em estado de «shock» as � Im pa Ias

De fontes fidedignas afirma-se mesmo que os delegados do govêrno cantonez pe ra sOL_re pe ra az mon-
pe los H abs-

cheberaram a um acôrdo com ás autoridades de Nankin, mediante o qual fica excluida pa- tanhas) sao o.s 9ue des!us- durante algum tempo, sendo re-

bu r�ostr'lm obr I t movido para a Santa Casa de
ra O futuro qualquer participação da província de KwangtL1I1Q: na rebelíão do sudoeste. u as, pnnclpa men e as

�> 1 t It I Miser:corJia d 1 .Juda cidade mi- ,.

Os informes oficiais são todavia mais discretos e limitam-se a salientar que os I
(e T�_al1eal11en o �cu ura. y lENA, 18 - O movimu-

enviados do general Chen ChHang, governador de Kwangtung, termii-Jaram em Nankin I, �a�.�heg�m eles, pela. sua J1el�:gundu comUniCi;l'.j0 rec.,,6ida
'to 'lU:: tende a.í 'fe5.<ib�lcl;rIie'il::

as negociações com o governo central e que já se encontram de volta para Cantão, Oíl- mdlglllilcencla, �osr� �uvldos num b::eve espaç '�Q t,;1D:,v, Js

de levarão' as condições financeiras e militares propostas por Nankin para uma solu- d? sr. prof. L UlS J nndade, )ela Central do Bras:,! (; e�ladc dína:,ha d')5 lIClb�bur:'f":' !·w h'-
di et d D t t d do engenheiro 1,:{ocha Freire, não �

ção de varias questões pendentes entre às autoridadeS píOvinciais e o governo nacio- r ar
_

o epar amen o e no da Austria, encontrou hoje,
nal, cundições essas que possivelmente alienarão o governo do Kwangtur.g de Kwangsi. Educaçao. mais inspira cuidados.

�ma nova e forre reafirmaçào
Isso facilitará extraordinariamellte a solução feita da questão, mediante o esmagameE- Si seguissem os nossos n:.!ma petição enviada ao govêrnt)
to das forças militares do Kwangsi. homens, a quem lhes cabe vocam grandes revoltas e p"lr 42 municipalidades monar-

Os dcspach:1s h0je recebidos do front mostram que a luta se limita desde já ap:,- responsabilidades administra- descontrolam um Estado e quistas da região oriental d·') Tí

nas á provincia de !-:lun,'1n e que nesta se defrontam apenas as forças fieis ao mare- tivas, ás pegadas do maior se avolumam para influir, rd.

chal Chiang Kai-shck, chefe do Executivo dos Kuomintang e as tropas do KwangsL administrador do século que de3agradavelme11te, numa na Nessa petição é p-:!&do ao �v-

Essa luta ter, se-ia iniciado ôntem nas imediações da cidade de Hengchow. passa, sr. Oliveira Salazar, o cionalidade. vê:no qu� as medidas I,,�,lc"-'.;,

Outras noticias mais pormenorizadas dizem que a luta se dr:senvolve presente- homem que reergueu Portu- l\�ais �arinho e menas im- a colocar o arq_!jduque Oto .10

mente em tres pontos, ou seja em I(!yang, Hengchow e Liling, todos além das frontei-! �'ll, compreenderiam que um pertmenCfa é o dever de trôno d,)s sells a'ltep ;";'1"hs 3<:-

ras entre as provincias de Kwangsi e Hunan. ! desses pequeninos nadas pro"" quem educa. j,lm apressados.

dos

Continuam
das as tresas fieis

Iii

ao Negus Eleições em Escassês de
Minas moeda divi=-

.. ..

SIGilarla

Ori ntno
������������������������������=-��.�"�����

-Invadida a província de
Hunan pelas forças do
general Lij·-Tsur,g-.Jen
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Realiza-se domingo, na Ma-

triz do Purissimo Coração de
Maria, a festa do Sagrado Cora
ção de Jesus que constará de mis
sa solene às 9 horas e sermão

ao Evangelho.
Durante o dia haverá exposi

çso é adoração, do S,S. Sacra-

•

Ira

.-<�
_,

� ... �-.

__ ,_"";;..- '-7

2

Coluna
médica I

Coqueluche
Conclusão

Tratamento -Quando houver
febre, deverá o d oente guardar o

leito. Repouso mental e físico o

mais completo possivel.pois muitas
vezes os ataques são provocados

ou como uma impressão viva' de por uma emoção, um susto, folgue
quando o seu espirita recebia os dos demasiado vivos, pelo chôro,
primeiros ensinamentos - adotou, por ouvir tossir da mesma forma
para, a sua carreira politica, es- outra pessôa, Eis por que os do-
S3. famosa cruz Swastica. entes devem estar de preferência

• em companhia de individuos sãos.

NU,\I\ estudo sôbre Chateau- Permanência ao ar livre, em lu
briand conhecido pelo seu alto gares onde não haja muito vento,

espírito e pelas suas cocquistas nem pó. A mudança de clima pu
amorosas, entre as quais a [indis- de ser muito benéhca.
sima Madame de Récamier, con- A medicação calmante diminúe
ta-se a seguinte anedota: Em a frequência e duração dos aces-

1813 a Rainha Hortênsia e Ma- sos (brometos, cloral), assim como

dame de Récamier estavam em I
a quinina, o bromofórmio, os an

Roma e as duas jovens mulheres- tiespasmódicos(beladona, etc.).Em .

aventureiras apezar dos conselhos nosso meio têm si do empregadas
das amigas, gostavam de ir pas- com bons resultados as vacinas,
sear, á noite, sós, pela via Appia. em 'que pese à divergência que "

Uma noite, junto do túmulo de ainda reina entre os médicos es

Cecília Motella, dois vagabundos trangeiros quanto a êste ponto.
llissaltaram-nas e reclamaram li Mas as vacinas falham somente
bôlse e as jóias. Assustadas, as quando são de baixa concentra

duas senhoras apressaram-se em ção, isto é, quando é pequeno o

dar aos ladrões tudo o que leva- seu teor em corpos microbianos,
vam de precioso. Um dêles, se- Com as vacinas de alta concen

duzido pela sua beleza, com ares tração os resultados são admira
de cavalheiro antigo, restituiu o veis. E' assim que encontramos,
roubo com a condição de poder em nota aposta à 4a. edição da
beijar as duas jovens, que con- tradução do "Guia Prático das
sentiram se deixar beijar e re perturbações Mórbidas do Laten
ceberam as suas jóias e dinheiro. te", do prof.Walter Birk, pelo seu

Eram galantes, gentis os ladrões ilustre tradutor o prof. Martinho
de há um século. Como as cousas da Rocha, um dos luminares da
têm mudado nos nos-os dias, em pediatria brasileira:
que niaguem troca objétos pre-

<rModernamente. entretanto. vêm
ciosos por um beijo. sendo gabadas na Alemanha va

cinas altamente concentradas. As
vacinas dão resultados tanto me

lhores quanto mais cedo emprega-
das, aliadas à manutenção quasi
constante ao ar livre. Entre nós
colhemos bons resultados com

Quintovacin,dos Labs. Raul Leite,
de elevada concentração».

Seja como Iôr, a coqueluche
não é doença grave, desde que ...:....

tratada com atenção e lançand;;\:
-

mão de todos os recursos,
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Compareceu ontem,á Delegacia
de Policia, Benta Maria José, de
côr branca, residente á rua Silva

.

MORDOMOS :José Augusto Jardim, acompanhada de seu filho
de Emas MarcoFllo José de Li- .

Terão inicio hoje, na Capela menor, Zeferino José, com nove

,a, Dard Garcia, João Campo de São Sebastião, ás 7 horas, anos de idade, que apresenta,a
fVloré. Astrogildo Machado, Luiz as novenas em honra São João. um ferimento na região frontal,
Bezerra da Trindade. Alvaro A 24 do corrente, dia de Sto produzido por uma bicicléta,quan-
Soares de Oliveira. Leopoldo I

João, haverá missa cantada. do passava pelo Largo 13 de
Candido Pires, Djalma Gonçal- Maio.

.

ves, Vitor Lima. Lindolfo

For-l-I' - .--J Imiga, Manoel Vieira de Melo.. D�sembargado_r Joaa I Foi PrisoMORDOMAS: Bt>atriz de Pedre da S.lva
Souza Brito, Antonieta de Barros, •

Inà Goulart Vaz, Dorvalina Coe- no Paraguai
lho, Leandra Coelho Lopes, Ma- --

úa da Penha Grijó, Carmita
Barboza, Ivone Silveira, Raquel
Ramos da Silva, Elisabete Pa-

G:im�::;:l.de Coelho, Neli Scott

I
Deseja concertar o I
seu rádio? Procure o I

sr. BOllzon, á rua Felippe
Schimidt n. 20, que será

. ple
namente satisfeito.

A familia do Desembargador João Pedro da SiI·
va convida aos parentes e pessôas de suas relações

Ie amizade para as missas que, por alma do saudoso
extinto, manda celebrar na Catedral Metropolitana, se-

I gunda-feira, 22 do corrente, ás 8 horas.
Antecipadamente agradece aos que comparece- II

rem a êsse. áto de piedade crislã. .

,__li
- =

UMA radiodifusora (nor-Ite-americana, naturalmente)
criou a «lave hour», dedi
cada às solitarias, ás que
não têm amôr, ás que nunca

ouvem palavras ternas. Elas
poderão, de agora em dian
te, em frente ao seu aparê
lho, ouvir uma 1011ga série
de palavras amorosas.

O -speacker- dirá con-

5.5. Trindade tos, dar-lhes-á a ilusão e a
idéa de coisas que elas nun-

D1:lmos a seguir a relação dos

I
ca escutaram nem experi

Juizes, Juizas, Mordomos e Mor- mentaram.
domas que deverão festejar, respe- Esta inovação é bem do
tivamente, o Divino Espirito San- nosso seculo, pela sua bru
to e S.S. Trindade, no ano de tal simplificação, pela ten-
1937, no distrito de S.S. Trin- dencia de mecanizar, tudo,
dilde-Imperador Festeiro-Eli- até o mais íntimo.
seu Francisco de Paula; l: Juiz O fá to de não ser amada

\

Fiorencio Tiago da Costa; 1 a. deve ser o mais desrnorali-
Juiza Oda de Oliveira Ferraz; zador, O mais horrivel su-
2' Juiz José Rosa Cherem; 2' jui- plicio; porém, desde que
za iV1arieta Ramalho. existem homens e desde

que existe o amôr, sabe-se
MORDOMOS: Manoel 00-

que o monologo é insuíi
mingos de Deus, Nicolau Mano- ciente e que só o velho e
el Guimarães, Francisco Anasta- eterno duo convence.

ci� Pire�, Odilon José de Simas, Talvez digam que, á falta
Joao Jose de Me,I�, Nestor l_1u- do duo. uma poesia recita
tra, �o�olfo Vlelr�. .

Euclides da com gosto vale mais do
Gentll, Mano,el, Miranda <Cruz, que nada. .. Talvez. Não
Estefano Kot;�las, Godofredo. En- é, porém, muito convenien
tes, João Batista Berreta FIlho.] te; dar volta ao dial para
MORDOMAS: Laura Fredi-' escutar as palavras a�lcro

�o de Souza, Adenide Pereira de sas de um desconhecido é

-"'.ndrade Marcelini, Maria Candi- menos agradavel do 9ue en

da Alves Areias. Luzia Medei - tregar-se �ma peswa aos

;'05, Conceição Vieira, Argentina s��s propnos sonho�, ou ao

Caldeira de Andrade, Ester Fio- sllenclO,. que permite, 'pelo
renzauo, Ütilia Kincesky, Emilia- menos, ll�ventar o desejado.
na Duarte Silva, Alice Franzone, Ademais, _essas pal��ras,
Jucá Barbosa Calado, Nicolina essa voz nao se dlflgem
Giavan. apenas a uma pessoa, e,

nesse terreno, todos tem um

IMPERADOR FESTEIRO: sentido absoluto e ínvulne
ravel de propriedade.

menta.

O encerramento que será sole
ne, terá lugar ás 19,30 horas,
kgo após realizar-se-á o áto da
renovação das zeladoras e entra

das para associação de novas

associadas.

João dos Passos Martins.
10. Juiz-Guido Bou.
1 a. JUlza- Ruth Hoepcke

Silva.
Zo' Jmz-Cap. Fernando Evan
r 1 Cge.lsta aa osta.

Za. JUlZ3- 1\ laria Silva.
Novenas de
São João

o primeiro beijo

no Bllrkaab Galli causando grandes
estragos materiais. O trem rápido

.
que circula entre esta capital e

Em consequencia do desastre Krondhjem, descarrilou, por moti

morrera� quatro ,tripulanres e três

11
vos ainda não esclarecidos, tom

passageICos, ou seja todos os ocu- bando cinco carros. Apenas sete

pantes do aparelho. plssageiros,dos 150 que Viajavam

-Ou�ro. : cidente verificou-se I no comboio. sinistrado saíram le
nas prOXimidades da povoação de vemente fendos.

4 mortas

Bem mais chorosa que uma desposada,
Chorava a lua nesta noite fria.
Minh'alrna, ao ver o seu palor, sofria
A mesma infinda mãgua cilicíada.

Era um passeio ao luar. Pela encantada
Devesa fomos. Teu olhar sorria...
E cada estrêla tinha a nostalgia
De não viver em teu olhar, Amada.

Entrámos na floresta. O luar, tão triste!
Vê-te por entre as folhas verdes, vê-me
Todo cheio da luz que tive outróra...

O som do meu primeiro beijo ouviste
E cu disse então: --E' uma arvore que geme,
E'. no silencio, um passaro que chora...

Alphonsus Guimarães

com a ouéda
de um avião

CERTA senhora de Cope
nhsgue, a sra. Wulf,herdou, ha
tempos, de seu avô um moinho
de café. Objéto de modêlo anti

go e de dimensões fóra do co

mun, ninguém pensou utilizá-lo e

foi posto, como tal em cima de
um moveI.

Recentemente, a sra. WuH
lembrou-se de me !r um

.

pouco de
café no dito moinho e teve a sur

preza de encontrar dentro dêle
um rôlo de papeis, que eram o

manuscrito de romance No pais
da meia civilização, e com a as

sinatura Helge Hanson. Varios
críticos o julgaram uma obra pri
ma e o museu de Rosenberg pro·
poz-se logo a comprar, por alto
prefo, o famoso moinho.

.,
NAO ha hoje no mundo in

teiro quem não conhece esse em-

blema, sob o qual se abriga qua
si toda a população da Alema
[Iha, dirigida pela vontade de
aço de Hitler: a cruz Swastica,
smíbolo do nazismo!

Pois bem; essa especie de cruz

não era original-era apenas ra

ra, e ninguém sabia as razões

porque Hitler a escolhêra como

distintivo seu e dos membros do
seu partido.

Parece, mesmo, que agora se

descobriram essas razões: Adolfo
Hitler fez seus primeiros estudo
no mosteiro beneditino de Lai
bach na Áustria, sua terra natal,
Esse mosteiro, reconstruido em

1859, tinha, então, como abade
frei Teodorico von Hagen, em

cujas armas figurava essa cruz ori
ginal.

Foi por isso que Hitler, como
uma recordação de sua infancia,

O'LO, 17-0 avião de pas
eageiros Hacoeem, que faz a linha
Bergen-Krondhjen, devido á neve

perdeu o rumo, indo de encontro

á fralda do monte Lihesten, na

costa septentrional do Sognefjord
espatifando-se de encontro ao sólo.
O aparelho, completamente des
troçado.íoi descoberto em um bar
ranco, a quatrocentros metros de
altura.

(as.) Dr. Elias Davidovictt

RIO 18 - Está sendo sepe
rado nesta Capital, por todo o cor

rente mês, o governador Manuel
Ribas, que vem tratar de assuri
tos de interesse administrativo do
Paraná.

------_._--------------

União de Comércio, Indú.
tr.a e Lavoura d9
Flori_nopolis

Assembjéa Geral Extraordinária

Um menor atropela'
do por uma bicicléta

1 a. CONVOCAÇAO
De ordem do sr. Presidente convido os srs. socios desta

Unill.o para a reunião de assembléa geral estraordinária a realizar-se
às 19 horas no dia 20 do corrente, na séde social à rua Felipe
Schmidt n. 10, 30. andar (edificia da Confeita�ia Chrquinho), aten�
dendo ao que foi solicitado a Diretoria desta Sociedade, com reque f''''
rimento firma 10 p<?r 15 srs. associados, afim àe ser tratado assunto

que os mencionados srs. reputam de alto interesse para a classe.

FLORIANOPOUS, 19 de junho de 1936.

Severo Simões
10. Secretário

Esperado
Rio

1-:-,/ISITEM "A CAPITAL"!
" --.--_.----------,----_._--------------------------------------_._----------
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��Ieg'antes e lindamente padronadas roupas pd�'a
e abundante tock

Artigos para homens na casa A CAPITAL, nas duas esqu!nas da

•

.

'�'"

�

I

RIO, 17-0 gabinete do ge
neral João Gomes acaba de re

ceber interessantíssima comunica
ção oficial de Assunção, de que
acaba de ser prêso, na capital
do Paraguai, o capitão Socrates
Gonçaves, chefe do movimento
subversívo de novembro último na

Escola de Aviação Militar.
° capitão Socrates ser� envia

do, sob escolta, para o Brasil.

ii
possuindo

•

crianças, variadissimo

rua

OSCAR
Conse!helro Mafra com a TI ajano

CARDOSO
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A GAZETA Florianopolis-20 -6-9361 5
;:..

PU l I C O S:F
Está finalizando o prazo estabelecido pelo Clube dos Funcionários para dis

pensa de joia, mensalidades atrazadas etc.

Fazei vossa inscriçao como socio· ..Rua Conselheiro Mafra N' 2.

A Inglaterra -_r:�'� ,

,

suspenderá as T��2tar.�eaa
sanções

de atenta�
dosl terro-
ristas?

Uno", te!'l'\plo
que é ur-n mOD

nu;�ento de
·arte gótica

I Ente i·talia�o
audizioni R(�
díofoniche
E. I. A. R.

CARTAZES
DODiA

Um desafio
Alernao ao

"DaiH Tele
graph"

BERLIM, 18 -- o «Det::
tsch Nachrichten 8uero� protes
ta encergicamente contra ii infor
mação publicada hoje pelo Dai
te Telegraph segundo a qual a

Alemanha estuda a posibilidade
de reinvindicar comparativamente
os efetivos da esquadra britânica,
no casa de voltar a ser potência
colonial.

ClNE ROYAL, ás 7, 30 ho ...

Esta980 da Roma 2HO. da tmde ras, O chefe dos bombeiros.
curta m. 31,13 iDual a ke.

9635.

mesma.

No primeiro caso a atitude do
govêrno britânico teria a consagra

ção coletiva e no segundo seria

justificada pela ruptura da maioria

que se produziria na frente san

cionista.
��•••••e.--------
e
G
• Antes
�
G
�
•
"
��
•
G
-f)

CAMPINAS, 18-D<.:sde al
gun tempo, a igreja de N. S.
do Carmo, tradicional templo

, .

d CINE REX, ás 7 e 8, 30 h, -
carnpmeiro, vem passan o por uma hora do 1?,io de Janeiro 20,20 r3.S, Ela .. a feiticeira,série de reformas. O, trabalhos,
apesar da escasês de resur sos,

proseguem com grande atividade
e, agora, a comissão encarregada
dessas Te:orrnas enviou á preleitu Sábado, 20 de Junho de 038 C � ...tazes dera para a feitura dos passeios ao c.:;;.. ,

" .-

Essa agência ofíciosa alemã redor do templo. Anúncio em italia 10, espa- a rn a f"')na:
qualifi::a esta afirmarão de «men- O f'

..

I'
.

h Ios pre eito mumcipa mtenno, n o e português. _,tirosa, visando envenenar a opinião .

h
.

CM' R I CINE lMilERIAL a 6 30i encamm ou a petição ao onse- arena e:} e Liootnexza I í , s o, e

internacional» e desafia o Dailí Ih C 1
., 8 30 h O' Mar/'elao .onsu trvo, que, por mterrne- Noticiário em italiano, ,oras, - , Cürr'

Telesrap]: a precisar a fonte des- dia do conselheiro Silvino de Transmissão da EIAR de Tu. ,Jeane M'lc Donald e Nelson Ed�
sa informação.

I Godoi, achou justa a pretensão rim de um áto da c inhecida ope- dy, em lejitimo orgulho da cinema-
Allxiliaildo a referida comissão coro ra, togralia.

I quantia de 3:958$500 custo I BORIS G lDUNOFF dê
das obras pedidas. Para. justificar I Mu sorgsky.
o seu parecer aquele conselheiro Conservação do Prof. DE
não se n-gou a autorizar o servi- MASI, sôbre: «Múos de civili
ço «em vista de se tratar de zação na Africa Oriental: 30)
um templo que, sem favor é um redemção c'os escravos e o tra-

@=-=-=---------------=---------=--------�iW�.��. monumento de arte gótica da balh» livn ».
� nossa cidade, pa�a cuja reconstru- Trechos de musicas escolhidas,
e çào quasi todos os cornpineiros para violino, pelo violinista Vi

em � têm concorrido com grandes quan- torio Emanuele.
ií� tias para ultiraa-lo P. ve-lo conti- Noticiário em espanhol e por-

� nuar testemunhando o carinho tuguês.pe[li l!l1I

G com que os noss;Js antepassados Marcha RPill e Gievinezza.

• o ergueram ha mais de um seculo e, ur Pedro de Nioura Ferro
e ainda, por considerar que os edi- Advogado
i fi.cios de tal n�rureza em. todas as Rua Trajano n. I (sobrado)
�. Cidades, são. tidos e ha\l�dos .co- -----.-----------

�. mo parte de seu patnrno uo e R'ev; ea-O d" � taxtos de� que muito de perto dizem de suas li � .
. U ir'J � l(i

é tradições por is:o que seus a:qui-
vos enceram quasr sempre precIOsas H'1!Ii16"rlflla e Ge"graflBareli guias de valor inestimavel para 'U: .

. U
a historia de seu povo. I

LONDRES, J8-Segundo se

diz nos meios competentes, teria
sido admitido o projéto argeoti-
no que pedia a nomeação de uma BUENOS AIRES, J8- Na
comissão para deliberar sôbre a madrugada de hoje explodiram,
suspensão das sanções contra a simultânearnente, duas bombas:
[talia, Esta comissão deveria pro- um á frente da casa onde reside
nunciar-se sobre a questão em bré- o general de divisão Nicolas .L\ca
ve prazo. -ne, chefe do estado maior do

Quer esta comissão concluísse exercito, e outra defronte do pré
pelo levantamento das sanções ou dio que presentemente e habitado

quer simplesmente, por grande pelo coronel Juan Batista Moli

maioria, se manifestasse lavoravel na, chefe das escolas de sub-afi
a essa resolução, parece que isso ciais Sargento Cabral.' Os danos
em nada iníluiría na atitude bri- causados pelas citadas explosões
tânica, que continuada a ser a foram insignificantes.

Programa de transmissão ra-

diofônica especialpara a A- CINE ODEON, ás 5,6, 314
mel ica Latina e 8, 30 horas, Eu sei tudo.

CtNE ROYAL, ás 5, 6,30
e 8, 3ü horas, uma magnifica peli
cuia com Elissa Landi _, A
mulher do outro.

CINE ODEON> ás 6, 30 e

8, 30 horas, Pilherias da Vida,
com Joe Brawn (boquinha) Ann
Dvork' e lindas "girls"

BUENOS AIRES, 18 -

Explodiu uma bomba defronte á
residencia do general Camilo Idio
to, não havendo causado estra

gos.

CINI·', REX, ás 6,30 e 8, 3D
hora" Katherine Hepburm em

A mistiça, um filme da famosa
marca R. K. O. Radio.

CAFE' BOM SO' NO
.JAVA

Parça 15 de Novembro
Antonio Paschoal

de se
uma emprez::�

gUllte
de sur"te�tms,

• lO

pr�rr�e�ro g

Ha quantos anos funciona a Sociedade?
Quantos premias já pagou neste Estado?
A quem foram entregues os premias?
Onde residem os contemplados ?
A rua e o numero da casa?
Onde ese acham os retratos dos felizardos ?
Onde sa acham os recibos dos premias entregues
Oferece ssistencia médica gratuita ?

Distribueapremios Extraordinários ?

Quantos sorteios mensais?
Qual aconrribuição?

A Argentina não ne

gociou corn a Italia
I

BUENOS AIRES, 18 - o
sub-secretário das Relações Ex
teriores desmentio qne a "Chan

m
celaria argentina tivesse proposto

� qualquer plano, a despeito do seu

embaixador em Roma, sr. Can-
t;lo, ter se avistado com o pri
meiro Illinistro Benito Mussolini".

Ha cêrca de três anos, ° Brasil e a Argentinn firmavam
um convenio destinsrio a ficar na História do Continente como um

dos mais expressivos testemunhos da sinceridade com qu"! os povos
sul-americanos se empenham numa sábia política de aproximação
moral e intelectual cada vez mais estreita.

Os esforços para um maior intercambio economico, base�
do numa justa c0mpreensão dos interesses vitais de cada país rea

justado no q adro americano, fortalendo as nossas jovens Repúbli
cas em face do d.'sordem universal. cOl1stitllem, �em dúvida, o tr�·

ço dominante da ação diplomatica desenvolvida nestes últimos anc�

pelas principais nações do Novo Mundo, Mas não foi esquecida.
tambem, 11 if'1portancia de um mais intimo contacto espiritual ell�re

Bebidas Nacionais e Extra
os nossos povos, favorecendo a formação de um ambiente são de

geiras só NO
mutua sir:lpalia e ele confiança no futuro da AmeTica �mda, pt.-

CAF'E JAVA
sando nos destInO do Ocidente como tlm fátor de equilibrio e de

Frrrmidavel sorteio Praça 15 de Novembro paz.

� Antonio Paschoal A Argentina e o Brasil vão revêr 1)5 textos escolares de
� k História e Geografia. Sem falsear a verdad�� ou torcer os fitos
G I Prem ic� no valor de Rs. 5:175$ r Nomeações tirando-lhes conclusõ�s erradas, presidirá o emino dessas discipli-

I lo P rem i os " 30$ ij d:de.prf:;!�d�m�:::ita:o od:e���:eirr.ist��7c�aJ: ess�����ie�:d�o���!:=
� " " " �� N dF� lo·. I $ 'iii� a pasta a azenda foram n;)ntal e o idealismo que norteam, em V3.IldS circun�tancias, a GOS-

O """"" O e assinados decrétos nomeando o sa política exterior. para desenvolver entre tl j\H eatude brasileira
• � eSCrIvão da coletoria federal em um alto e nobre sentimento de americanidade.
� E muitas ísenções � Campo Alegre, sr. Hugo Hoep- Ao terminar os s'tus trabal\os, a Comissão nomeada pe!o
• , ke. para identi::-o logar em Tim- Chanceler Macedo Soares para tra(df da revisão dos textos esco-

I ,; bó; e 0 cabo fogui�ta das em- lares estabel�ceu n0Tmas práticas para qU'l a obra seja desde logo
* Habl�lital'IDVOS' InsCre.Vel'.VO�III':)lt barcações da Alfai1dê6a desta ca- iniciada. Fel, além disso, um apêlo aos educadores e profcss0ffS
� I!J • I .16' {{,)$' pital, Firmino Oriosvaldo àe Mo- para que auxilien cs poderes públi::os na execusão na magna tarefa.
• . ��1,3!'t':�rs;; i:", ;:. Tais, para condutor motorista da E�tamos certos de que os mestres brasileiros saberão com"

• '7.:c;""",", '
• '-0:' :;'-';':.� .--� --� �� lancha da Alfandega de São Luís

I preender
o alcencp. patriotico e humano da missão que lhes pesa

.'.G•••••----------e.----------Ge.��.� do Maranhão.
. sôbre os ombros.

A UNICA que poderá responder satisfatoriamente a todas e xigencias
E'

UTUOEDITO p"C

4
C'

OE..JUL.I-IO

ESF?
•

PRIM F,1Z\!?:I
t;'�

COS?

-I N A
O CORAÇÃO

-

N.AO

'l �.

V,
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Oeseja concertar o M
seu rádio? Procure o

--g.-sr. Bouzon, á na Frlippe�
Schimidt n. 20, que será ple- ���A���V��O��Z���D��O���P" Onamente satisfeito. o

_--," ,..-,. ... __ • '" �.:�..,�._ • �,.;. _«""_��.�� "r .....". ;>'. �.; ,;....__
'''''''_'.0''

gmann.

rava.

v
A graciosa menina Marilia, fi

lha do sr, tte, Arlindo Pinto da
Luz. levará a almofada.

Regista-se na data de hoje o
. Sorvir�o co�� pagens a me

aniversario natalicio da exma. i mna Dons Bruggmann e o me

si a, d. Maria. esposa do sr. dr. I nino Carlos A.lberto Pinto da
Carlos Corrêa, "bahsado c1ín:co Luz.

, .

Íe nte da Faculdade de Direito. Cantará a Ave-Mana a senh�
A distinta dama pelo transcur- rinha, Ivone Brüggmann, c?nhecI-

o da auspiciosa data, será farta- da virtuose �o canto
.

e filha .�o
e nte cumprimentada. sr. íarmaceutico Henrique Brug-

ANIVERSARias

Venceu Schmelling
Sra. dr. Carlos Corrêa

Na decimo segunda "round" Jae Louis
"knDck-aut" sob a segurança e energia

punhas de seu adversaria

tombou
dos

Festeja hoje o aniversario na

talicio, o estimado conterrâneo sr,

cel. Hipolito Boitr:ux, comerciante
em Nova Trento.

YANKEE STADIUM, 19- Schmelliog é o pnmeiro a evidentemente ferido.'
Louis aproveitou-se da oportunidade para tomar a ofensiva

e atingir Schmelling com um golpe dos dois punhos. que feriu o

alemão. Max respondeu com um terei vel murro de direita. que dei
xou o negro cambaleando. Max continuou então a martelar o cor

po do adversario, derrubando-o Schmelling impeliu Louis a dar a

volta do ring com terriveis jabs curtos da direita, até que Louis caíse
se ao sólo, como quem dorme.

Louis continuou estendido no tablado, sem possibilidade
levantar-se.

Max Schmelling vencera por �nock-out.
20, round-Cada um aguardava que o adversario tornasse joe Louis quasi que teve de ser carregado do ring, onde

a iniciativa da luta, que coube a Joe. entrára corno favorito numa proporção de dez para um.

Schmelling lutava prudentemente, uma lutá de defesa. ao A multidão imensa gritava e aplaudia, enquanto o alemão,
pa�so que a maioria dos golpes do negro eram curtos. sorridente, deixava o tablado.

O round terminou em empate. � Louis entrara no ring pesando cento e noventa e oito ll�ra�,
30. round--Louis fórça a !uta, bombardeando de esquer; �o p9SS0 que, �chmelling pesava cento e novent,a e d��s. �chmelda o rosto do alemão cuja bôca começou a sangrar, embora Max ling pouco utilizou seu braço esquerdo, preferindo utiliza-lo corno

se mantivesse firme. Venceu Louis. proteção.
40. round-O alemão apresenta-se de face inchada Louis Co:n a vitória de h?je, Schmelling deu um novo e impor-

Iórça, novamente, a luta. lvrax desfére um violento golpe de esquerda t�nte passo para a reconquista do ca�pl!onat�, e .espera agora rea-

O festival do I ris F.C. no adversario, obrigando a ajoelhar-se, Venceu Schmelling. lizar uma feçanha. que não logrou �eahzar até hoje nenhum ,'>titro
5'. round-Louis dirigiu-se rápido ao centro.mas o alemão ex-campeão, ou seja dp, reaver o titulo de campeão mundial de

Pelos preparativos, pode· se pre- desferiu dois violentos golpes de direita contra sua maxilia. O negro peso maximo,
ver que se revestirá de invulgar cambaleou. Louis lutava atordoado e a multidão prêsa de grande Schmelling enfrentará James J. 8raddock pelo titulo de
realce o festival desportivo pro- nervosismo pedia um knock-out, Schmelling castiga com golpes vi0- campeão nu Yankee Stadium, em setembro.
movido pelo. vice-campeão de lentos o adversario, vencendo o round.

N h d
· '---_--------------

1934 e 1935 e que se realiza- 6'. round-Schmelling atordoou o adversario com um ter- ão a 1551- Novosrá amanhã,no estadio da F.C.D. rivel golpe de direita contra o queixo. Louis mal podia manter-se J� denelMa nas cardea •.s
.E�!á entre nós, o sr. Alvaro O Aristid OI" fsr. nsti es nveira o ere- pé. Ambos iniciam uma peleja renhida e a multidão grita por K.O.Rame, Vieira, fazendeiro [(;61- S F C d Ih h tceu ao IRI • . me a as Travava-se a peleja mais emocionante da historia do box, desde o as esdente em Lases. f id A I'"

h II
� para serem con en as aos tres dia em que Dempsey poz Firpo em knock-out, Venceu Sc me ing. d II d C O ntegra-Do norte do Elitado chega- p.cimeiros co .o�a os na pro�a or: 7'. round-Ambos os lutadores mostram-se fatigados. I ismO" .' Ew"'l,do Luceli Elsa Luce- tidas de bícicletas, dedicada a Louis entra a esmurrar o adversario no estômago, vencendorem: <I ,

I I f id .Ao

li, Berta Cacki, Virgolina Bach mprensa e ao re en o conterrâ-
o round.

A lo R l... neo. 8'. rourzd-Uma severa luta corpo a corpo seguiu-se aoe ve mo ocna,
• 12 30 'f' , .

A.; I ven icar-se-a o pn- centro do ring, enquanto os dois pugilistas tentavam colocar o adver-
De Laguna chegaram: Acerí meiro jogo de futeból, entre os sario em knock.out. O olho eliquerdo do alemão e;itava quasi fecha

Fiuza Lima, Irani Pacheco. An- fortes quadros dos clubes Floria- do. O negro fez o alemão cair contra as cordas, graças li um golpe
tor.;o F. de Ohveíra, Mf\I'Ioell nopolis e Catarinense. da direita.
Gomes e Ana Peixoto. Seguir-se-ão os jogos Cantista Schmelling sorria e a multidão bernva. Joe dá um golpe

x Figueira, Continental x Anita baixo, havendo protesto.HQIUADaS b ld I d d
.

S IGari a i e n epen êncla x u A vitória coube ao alemão, devido ao golpe desaprovadoAmerica.
que recebeu do negro.Vem despertando grande inte 90. round-Ambos mostravam-se extremamente cansados.

rese o torneio de volley-bal Louis cambaleava.
cujo inicio será ás 14,20. Max aplica um murro terrivel que fez cambaleer o negro.

Fecham o programa os formi- Louis deu dois golpes com ambos os punhos nt> corpo de Schmel-
daveis embates Avaí x Taman'" ling, mas o alemão respondeu com um golpe simul�aneo de direita OEOROETOWN, 19-
daré, ás 15,20 e Figueirense x

e de esquerda, fazendo com que se curvassem os Joelhos do negro. Com a captura do roavio pirata GirlAtlético Catarinense, às 16,30. Schmelling foi o vencedor do round, aclamado pela multi- RIO, 18 -- A chefia do In- Pai, foi possivel saber quais sãoServirá como juiz dos quatro dão tegralismo ém nota aos jornai� os componentes do mesmo. O na-
primeiro:; jo�os o sr. Antonio j

.

10. round-Os assistentes de Louis apenas podiam con- conte!ta as afirm(\çõe� da e'.isten- vio tem uma tripulação compos-Rodolfo PaIva.
. duzir o negro até o centro do ring. Joe quasi tombou. O alemão cia de divergercias em suas fi- ta dos seguintes: George Rack

�s duas ultlmas. partIdas serão
começou por desferir golpes de esquerda. leirds, bem assim esteja dividida em Osberne, corn 32 anos de idad<!.arbitradas, respectlvam�nte, pelos À posição de Louis era quasi desesperadora. duas alas: uma contra os judeus Jim Osborne, com 31 anos; Johm

srs. José AzevedO) Frene e Flor- Louis não conseguiu atingir o alemão com um golpe de es- e outra indiferente. Hetor Haris, com 31 c um rapazdoardo Nobrega.
. . querda e quasi tombou. A nota conclue d�smentindo de 1 7 anos e meio, Howard

, .

Devem ser conv.ldados hOJe os Quando soou o gongo Louis quasi tombou no seu corner. o afastamento do sr. Gustavo Stefen. Todos êles pertencem a
JUlZP,S para o torneio de volley- O round terminou em favor de Schmelling. Barroso e transcrevendo a afir- um grupo de pescadores de Ou-ball. 110. round o. dois lutadores trocalam n.urros de esquerda. mação dest·! de que não possue mshy.
TEN 'S O olho ferido do alemão achava-se quasi fechadÇ>, mas ele apre- nenhum secretário dentro das fi- Con�ta que a tripulação não

sentava-se melhor disposto do que Louis.
, .

'leiras do Integralismo, sendo a:;sim foi prêsa e sim detida para prei-Realizando-se amanhã, ás 8 ° I d d
.

f dnegro ma po ia manter as suas mãos em posIção e fantasiosas as 'declararõss de que
tar 10 ormações, sen o que sehoras, nas quadras do Lira Tenis, �
h I d lO

,

um torneio denominado Seleção, combate. Ovidio Cunha apareceu recente-
ac am DO quarte a po ICla a

Schmelling tenta\ta por o negro em knock-out e forçaI-o á mente (..om Ob cabelos tosquiados pedido dos mesmos. A guarda
I I' a direção efportiva avisa aos f f

'

tRealiza-se hoje, civi e re iglO- luta. Louis mostrava-se rancamente grog. num arrabalde distante da cidade. que 01 pos a para proteger o

samentel o enlace matrimonial srs. tenistas, que o jogador que Termina o round com a vitoria de Schmelling. navio foi colocada para evitarnão comp&recer na hora marcada R O d d d'
. .

d
.

f b dda graciosa senhorinha Há Cor-
d 12 ouna sois conte.n ores mgIram-se ao centro o C rern aç�O que os CUrIOSOS ossem li or o e

rêa, fílha do conhecido clinico dr. (8 hs.) será eliminado o torneio,
tablado para o decimo segundo round. O olho ferido do alemão d levassem objétos como lembran-Dado o entusiasmo reinante entre d f h d h

.

d °d d O CO rpo o deCarlos Correa e de sua exma. apresentava-se muito inflama o e ec a o, mas não aVIa UVI a t
M" ça.

esposa d. Maria Corrêa, os raquetidstas é de
.

ser

Sprever que Schmelling era o mais bem disposto d\�s dois �ouis desferiu um ax ,�o

o áto civil, ás 19 horas, na
uma gran e assistencla. ão os

golpe no baixo ventre de Max, que protestou, maIs o referee orde- GC r'k i
.. seguintes os J'ogadores escalados. d M h•esidencia dos pais da noiva tem nom que (iS ois continuassem a pugna, comquanto ax se ac asse

Srs: Büchele, Pereira, A. MOScOU 19 M'lhcomo paraninfos o sr. dr. Heitor
p "t '

- I ares

h I' Ferro, Leal, Boabaid, Sidnei, recusa de Fritz Ridtter, o nota- reso ocon ra-almi- de pessôas se all'nhoram na rua,Blum e exma. sen ora, pe a nOl-
de

. �
•

_.I' Neves, Morais, Ricarte e Aman- vel remador gaucho. segulI rante Bernard colo- em uma extensão de mel'a ml'lha
-

va, e por parte no nOIvo o sr.
h d de'dio para a Aleman a on e vIa n

"

a d f'l t dLuis Carlos Medeiros e a exma. S· B" h I V" D' M'
e es I aram peran e o ca aver

.

d Z I
o

p' d I ras: ue e e, IVI, Iva, I- participar das Olimpiadas como RIO,20 _ O supremo Tríbunal do famoso esclitor Maximo Gor-VlUva , u mIra mt0 a ...uz.
\.f. OJ L' d B '1 R' h

O ca<amento re:igioso serà ce-l mOA' lV10nesde ga
_ lmai .

representante o P1SI. . IC ter Militar condenou a dois mesês ki, que foi depositado no Hali f110, 19 -- Realiza-se,
l,}Jrado na Capela do S'igracto I., os. Ye?('� ores ,�e:rao o er�cI- declarou qlue

a sua resoíução é
e quinzi� dias de prisão o contra- das colunas da Primeira Casa hoje, a &egunda sessão pre-

1" -. I J""
' 19 °::tO· h -

,�o 1 '1" •.'cos e artlshcos premIO!. irrevogave. almiraAte engenheiro naval Alfredo dos Sindicatos. paratoria do Congresso de,-_ooraçêhl ue es"s, i\S , ,.1 o,
. .

as tendo como te5temunhas �or I �: '. .
_ ,

No ultImo ensaIo com Ma,no�' Bernard Colonia, por crime ce A cremação do corpo serà fei- Direito Judiciaria.;ar�edanúivao elr. Cid Cam_!�i!('hterna�quer Ira COfcêa. í)repr�aentantedoDistn_ injuria. Essemilitarcumprirà a sua ta hoje à noite. Continuam chegando teses
pOo e exma. tira" e por part,; do I _

BerllmI, j'o,
Federal, Rlchter, vent:,eu par p,enoa no quartel do Corpo .de Fu- As ceremonias funebres terão por intermedio da secretaria

paivo o sr. dr. Carl.(j" -=" ,ca ,,' ,_, la 19 - us meios despor. � eiS barcos. o que fOI c�mlderat:lo zlleuos Navaes ao qual fOI man- logar amanhã, na Praça Verme- do Institutú de Ordem dos
oxma. sra;

•

I (lvos desta capltal lamentam a uma vitona estrondosa. I dado recolher. Ilha. . Advogados •

..

PELOS CLUBES
entrar 110 nng.

Cêrca de sessenta mil pzssôas acham-se aglomeradas em

volta do tablado. O total obtido na bilheteria montou a seicen
tos mil dollares, soma êssa 'iue é muito inferior ao que se eSlJe-

Desterro �ecreativo Esporte

Faz anos hoje, a senhorinha
3teiÍa Rodrigues. filha da viuva
Lidia Rodrigues.

Abrirà hoje os sem salões o

Clube Desterro, com um grande
baile de partida aos seus dignos
associados, que diante dos seus

preparativos parece-nos ir alem da
animação desejada.

Em seguida, entrou Joe Louis, sendo o privilegio de entrar

por ú'timo geralmente dado aos campeões.
lo. found-Os dois pugilistas trocaram golpes de esquer

da e travaram uma luta renhida, ao centro do tablado. Venceu de
Louis.

Lauro Vieira
DESPORTO

enzem F1H05 H01E:

o sr. René Nunes de Mato;
o sr. João Jesuíno de Souza;

() jovem Artur Romeu de Le
mos junior;

o menino Luís Gonzaga, filho
do sr. Jorge Coelho;

o sr, João Puerta, empregado
da Imprensa Oficial.

fALEClmEHT05

Faleceu em sua residencia, á
rua Deodoro, a venerando sra. d.
Adelaide Costa, esposa do nosso

conterrâneo sr, Alfredo Costa.
O sepultamento realizar-se-à

amanhã, ás 9 horas.

Amanhã festeja o seu aniversa:
no natalicio o jovem desportista
Lauro Vieira, habil grafico deste
diario e atualme ••te como chefe
das oficinas de fi Gazeta.

� fHE6f'im UH5

fi/varo Vieira

Com a gentil senhorinha Edi·
te Cordeiro, contratou casamento

o sr Francisco Vieira de Souza,
funcionario da Carlos Hoepcke S.
A.

ROMA, 19 -,l\I1t catedral
de São Pedro. realizou -se, ôn
tem, pela manhã, o anunciado
consistério público, para a impo
sição pelo Papa Pio X do cha
péu candinalicio aos, dos novos

cardeais Mercati e Tisserant.
Logo depois teve lugar outro

con�istorio a portas fechadas/'no
qual S. Santidade entregou �os
novos cF..rdeais o anel cardinali-
CIO.

Caplurada O

,navio pirata
OUTRa5 PARTEm

Des. Heraclito Ribeiro
Seguiu hoje para Mafra, em

companhia de sua exma, esposa,
o sr. de�. Carneiro Ribeiro, ilus
tre membro da nossa Côrte de
Apelação e lente catedratico da
FacuIdade de Direito.

Para Laguna seguiram: Ludo
vino Piazza, João Henriques, Hi
gino Fontanela, Clara Rodentok,
Guilhermina Nonhogo, Alvaro
Dias e Urbano Machado.

Et-lLACE

Corrêa-Pinto da Luz

Congresso
de direitaju.
diciaria
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